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1. Godkendelse af dagsordenen 
 
2. Studentersager 
2.1 Sager til behandling  
 
Bilag: sag 1 
 
2.2 Sager siden sidst  
Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mellem stu-
dienævnsmøderne.  
 
Bilag: Sager siden sidst  

 
3. Drøftelse: Ny prøveform speciale kandidat-ph.d. 
Se sagsfremstilling i bilag. 
 
Bilag: Indstilling_til_SN_kandidat-ph.d.speciale 
 
4. Beslutning: Ny studieordning med afsæt i uddannelsesevaluering og 

handleplan  
Der blev afholdt uddannelsesevalueringsmøde på uddannelsen den 21. august. På bag-
grund af mødet blev der udarbejdet et referat indeholdende eksperternes anbefalinger. 
Efterfølgende  udarbejdede studieleder, prodekan for uddannelse samt institutleder en 
handleplan for uddannelsen. Referat og handleplan findes i bilaget Uddannelsesevalu-
eringsrapport idræt.  
 
Det indstilles,  
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- at studienævnet træffer beslutning om at igangsætte proces vedr. udvikling af 
nye studieordninger og kommer med input til den skitserede procesplan.  

 
Bilag:  Uddannelsesevalueringsrapport idræt 2018 
 Udkast til procesplan (eftersendes) 
 
5. Beslutning: ændring af prøveform idrætspsykologi og moderne 

sportspsykologi 
Kursusansvarlig for idrætspsykologi og moderne sportspsykologi ønsker at ændre kur-
sernes prøveform.  
 
Det indstilles, 

-  at studienævnet drøfter de vedlagte kursusbeskrivelser mhp. at beslutte som 
ændringerne skal iværksættes.  

 
Bilag:  Nye kursusbeskrivelser 

Nuværende kursusbeskrivelse idrætspsykologi https://kursuskata-
log.au.dk/da/course/85496/Idraetspsykologi  
Nuværende kursusbeskrivelse moderne sportspsykologi  https://kursuskata-
log.au.dk/da/course/85549/Moderne-Sportspsykologi   

 
6. Suppleant studenterrepræsentant til akademisk råd  
Der er opstået en vakance i akademisk råd.  
 
Det indstilles, 

- at studienævnet kommer med forslag til studenterrepræsentants suppleant.  
 
 
7. Høring: Campus 2.0 
Universitetsledelsen ønsker, at alle medarbejdere og studerende inddrages i hvordan 
de fysiske rammer på AU udvikles i løbet af de kommende år. 
Med Inddragelsesprocessen - Campus 2,0 får alle medarbejdere og studerende på 
Aarhus Universitet mulighed for at komme med idéer og input til hvordan bygninger, 
kontorer, fælleslokaler, udenomsarealer, Universitetsparken skal se ud i fremtiden. 
Health flytter ikke til den nye universitetsby (det tidligere kommunehospital), men 
flytningerne vil skabe nye muligheder for fakultetet, der bliver i Universitetsparken. 
Derfor indgår Health også som en vigtig del af udviklingsplanerne for Campus 2,0 og 
dekanen opfordrer alle til at byde aktivt ind i processen og dermed få indflydelse på 
det videre forløb. 
På Health sættes der særligt fokus på:  

1. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer understøtte et godt 
arbejdsmiljø / et godt studiemiljø 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/85496/Idraetspsykologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/85496/Idraetspsykologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/85549/Moderne-Sportspsykologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/85549/Moderne-Sportspsykologi
http://www.au.dk/om/nycampus/
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2. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer udvikle mere mo-
derne undervisningslokaler/læringsrum 

3. Hvordan kan vi skabe mere liv i Universitetsparken 
Processen på Health vil bestå i en høringsrunde blandt fakultets råd og nævn; 
Akademisk Råd, Health Uddannelsesforum (HUF), studienævnene, Fakultetets 
Samarbejdsudvalg (FSU) og de lokale samarbejdsudvalg (LSU). Institutterne og admi-
nistrationscentrene vil blive kontaktet og HUF´s nyetablerede ’arbejdsgruppe for mo-
derne læringsrum på Health’ vil også bidrage. 

 
OBS!! Tirsdag d.30. oktober afholdes desuden en workshop for studerende og studen-
terforeningerne på Health. Tilmelding sker på dette link: 
http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html som de studerende 
bedes videreformidle. 

 
Sideløbende med disse aktiviteter kan alle frit sende deres idéer og input direkte til 
Masterplansgruppen på AU: nycampus@au.dk 

 
Studienævnet bedes udarbejde en kort beskrivelse af de idéer og input, som man væl-
ger at sende ind. I tilfælde af, at studienævnet har flere forslag, bedes man lave en pri-
oriteret rækkefølge. Frist for bidrag: 8. oktober 2018 
Healths samlede bidrag drøftes i fakultetsledelsen og sendes til universitetsledelsen 
d.1. nov. med henblik på drøftelse i AU´s bestyrelse d.13. december. 

 
 

Det indstilles,  
- Studienævnet kommer med input til et høringssvar.  
 
 

Bilag:  Brev fra Dekan Lars Bo Nielsen 
Brev fra Rektor Brian Bech Nielsen  
Inddragelsesprocessen _Campus 2.0_Health 2018 

 
8. Punkter fra studerende 
 
9. Orientering om det kommende universitetsvalg  
Valget 2018 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, som 
findes på www.au.dk/valg. I år stemmer de studerende til alle organer. 
 
Bilag:  Brev til institutledere mm. 

Regler for ophængning og uddeling af materialer i valgperioden 
  
10. Orientering om nye disciplinærregler  

http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html
mailto:nycampus@au.dk
http://www.au.dk/valg
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En tværgående arbejdsgruppe nedsat under prorektor gennemgik i foråret 2018 AU’s 
eksisterende regler, procedurer, information og beredskab vedr. chikane, mobning, 
vold og diskrimination. Formålet var at udarbejde anbefalinger vedr. regler og praksis.  
En af anbefalingerne var en revision af universitetets disciplinære regler. Universitets-
ledelsen tog på møde den 13. juni 2018 arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning 
og tiltrådte herunder det videre arbejde med anbefalingerne.  
 
Foruden tekniske justeringer er der ændret følgende:  

- Et øget fokus på chikane, diskrimination og mobning – nedtoning af regler 
omkring indtagelse af mad, drikke og rygning.  

- Udvidelse af universitetet til ikke kun at gælde på universitetet – AU IT-syste-
mer og IT-platforme er taget med.  

- Midlertidig bortvisning – hjemmel til at lederen kan træffe afgørelse om en 
midlertidig bortvisning med øjeblikkelig virkning. Midlertidig bortvisning skal 
altid følges op af en indberetning til rektor, der kan efterprøve / legitimere af-
gørelsen.  

- Tilføjelse af besiddelse af euforiserede stoffer og dokumentfalsk som eksem-
pler på forhold, der øjeblikkeligt indberettes til rektor.  

 
De nye disciplinærregler kan findes her: http://www.au.dk/om/organisation/regel-
samling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/ 
 
11. Tilbageløb punkter fra seneste studienævnsmøde fra de studerende 
Gode råd vedr. opgaveskrivning kan nu findes nu under eksamen på studieportalen: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sport/undervisning-og-eksamen/eksa-
men/ og er dermed lettere at finde uanset hvilket semester den studerende er kommet 
til.  
 
Det er iværksat, at der indkøbes forlængerledninger til undervisningslokalerne.  
 
12. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra HE Studier 

 
 
13. Eventuelt 
 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sport/undervisning-og-eksamen/eksamen/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sport/undervisning-og-eksamen/eksamen/
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